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(57) Sammendrag Innretning for sammenholding av bygningsplater , eks-

empelvis gulvplater, kant mot kant. Innretningen innbe-

fatter et spor (2) pa baksiden av hver plate (1). Spor-

et strekker seg over hele platelengden, parallelt med

platens skjatkant. Videre innbefatter innretningen

en i hovedsaken U-formet fjaeranordning (3), hvis ben

(5) er beregnet for inngrep med et spor i de respektive

plater. Fjaeranordningen er forspent slik at ved til-

veiebringelsen av samvirket vil platene klemmes tett

sammen, kant mot kant.
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Foreliggende oppfinnelse vedr0rer en kombinasjon av byg-

ningsplater ,
eksemplvis gulvplater, som angitt i innledningen

til patentkravet.

5
For tett sammenholding av bygningsplater, saerlig tregulv-

plater, anvendes vanligvis not- og fjaerskjater og lim.

Leggingen av slike plater er tidskrevende fordi det er

nadvendlg med sammenliming dersom man tansker en tett skj0t,

og slike sammenlimte plater er vanskelig a. ta opp igjen, nar

10
de en gang er lagt.

Eensikten med oppfinnelsen er a tilveiebringe en sammen-

holdingsinnretning som muliggjar en enkel og hensiktsmessig

legging av plater og ogsa muliggjar en rask opptaging og

15
utbytting av eksempelvis en skadet plate.

Ifdlge oppfinnelsen oppnas dette ved hjelp av en kombinasjon

av bygningsplater som angitt i karakteristikken i patent-

kravet .

20

SE- 372051 viser et skjatsystem , saerlig for gulvbord.

Skj0tsystemet innbefatter gulvbord og et element for sammen-

skj0ting av bordene. Hvert bord har et spor pa baksiden eller

undersiden. Dette spor strekker seg over hele lengden av

25
bordet, parallelt med skj0tkanten. Elementet er i form av et

i hovedsaken flatt band med oppragende ender beregnet for

inngrep i respektive spor. Videre innbefatter dette kjente

system et elastisk skj0telement beregnet for a drives inn i

skj0ten mellom bordene for derved a tilveiebringe en skj0t-

J0
forbindelse.

Oppfinnelsen skal beskrives nasrmere under henvisning til

tegningen, hvor:

?5
Fig. 1 viser delvist brutte plater sett fra baksiden og

forbundne med hverandre ved hjelp av innret-

ningen if0lge oppfinnelsen,
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fl S- 2 viser arrangementet i fig. 1 sett fra slden, og
fig- 3 viser et U-formet fjaerelement

.

Treplatene er pa baksiden forsynt med utfreste spor 2 som gar

5 parallelt med og langs hele lengden av de kanter pa platene
som skal state inntil hverandre i det monterte platearrange-
ment, dvs. i gulvet. Tverrsnittet til sporene 2 er for-
trinnsvis slik at de er skrattstilt mot disse kanter i fra
platenes baksider. Benene til et U-formet fjaerband, eks-

10 empelvis fremstilt av stal og med et i hovedsaken plant steg,
griper inn i et respektivt spor 2 i hver plate. Fjaeren er
forspent slik at benene vil presse platekantene mot hver-
andre. I tillegg.er platekantene fortrinnsvis utfart slik at
det fremkommer en not- og fjaerforbindelse 4.

15

Et ben 5 pa fjaaren 3 er fortrinnsvis utformet slik at dets
tverrsnitt er komplementaert med det skra tverrsnitt i sporet

.

Under leggingen av platene fares dette ben farst inn i sporet
pa den ene platen, hvoretter det andre ben, som bgsa er

20 rettet innover , sneppes inn i sporet i den andre platen. Som
det vil ga frem saerlig av fig. 2, ligger fjaerbandets steg i

kontakt med baksiden av de sammenfayede plater.

Flere slike fjaeranordninger kan anordnes i innbyrdes av-

25 stander langs platene. Det tar ga frem at oppfinnelsen
muliggjar en tett sammenholding av plater, samtidig som
skjatarrangementet ikke er synlig pa gulvsiden.
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KomMnasjon av Dygningsplater ,
eksempelvis gnlvplater, og

en anordning (3) for sammenholding av disse, hvilke gulv-

plater har et spor (2) pa oaksiden av hver plate (1) beregnet

pa sammenholding, hvilket spor forlaper over hele plate-

lengden parallel! med platens sk^tkant, og hvilken anordning

er en i hovedsak flat remse med oppadstaende ender (5), som

gd0r inngrep med sporet i hver sin plate,

karakterisert ved at anordningen (3) er

en f;]ar som er forspent slik at den ved nevnte inngrep

spenner platene tett sammen skjatkant mot skjatkant.
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